Regnbue lagkage af runde
æsker pyntet med Silk Clay
Creamy
Enhjørning lagkagen er lavet af runde æsker
malet med hobbymaling og dekoreret med
horn og ører i Silk Clay, som er malet med art
metal guldmaling. Herefter er æskerne pyntet
med Silk Clay Creamy.

Inspiration: 14919
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Tegn striber op med blyant på den store
æske.

Mal mellem striberne med hobbymaling
på den store æske.
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Mal den lille æske med hobbymaling.

Rul et stykke Silk Clay på ca. 30 cm.
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Midten klemmes let sammen, og enderne
snoes omkring hinanden, til der dannes
et horn. Til sidst klippes enden af.

Rul et stykke Silk Clay til ører, klip over i
to lige store stykker som vist på billedet
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Tryk de to stykker flade, så de bliver
formet til ører, og buk dem lidt.

Sæt horn og ører fast på det lille låg ved
at trykke dem let på (Silk Clay sætter sig
fast på emner uden brug af lim).
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Mal horn og ører med art metal
guldmaling.

Pynt til æskerne kan laves af Silk Clay
Creamy på et stykke plast. Lad det tørre,
indtil det kan tages af plasten. Det skal
dog stadig klistre, så det kan sidde fast
på æsken. Man kan også lade det tørre
helt og derefter lime det fast.
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Dekorer direkte på æsken.

Det færdige låg sættes på æsken.
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Tegn øjne op med blyant - sørg for, at
æskens samling vender bagud.

Herefter tegnes øjnene op med sort
tusch. Det er vigtigt, at det er en
permanent tusch, da den ellers kan
gnides ud.
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Variant

Stil den lille æske ovenpå den store, og
mærk omkredsen af den lille æske
meget let op med en blyant på det store
låg. Pynt kun yderst på kanten, af den
store æske med Silk Clay Creamy. Husk,
at den lille æske skal kunne stilles
ovenpå.
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